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Az 1992. és 1993. évek a változás jegyében zajlottak, amelyek, mint egyre jobban érzékelhető, 
csupán lépéseket jelentenek egy hosszabbtávú átalakulás útján, a változások korszakában. Az új 
bányatörvényhez kapcsolódó 132/1993. (IX. 29.) sz. Korm. rendelet a Magyar Geológiai Szolgálat 
létrehozásáról döntő jelentőségű a MÁFI szervezeti felépítésének és tevékenységének szempont
jából. Az új szervezet megalakulása alapvetően befolyásolta az intézet tevékenységét az 1993. 
év folyamán, mivel az átalakulással járó feladat-átcsoportosításokat és létszámleépítést ebben az 
évben kellett megtervezni és végrehajtani.

A Magyar Állami Földtani Intézet számára a földtani intézményrendszer átalakítása fájdalmas 
folyamat volt. Az intézet 1869 óta az ország állami földtani feladatait látja el. Ez a tevékenység 
életfontosságú az ország szempontjából és magába foglalja az ország területének geológiai tér
képezését. ezeknek a térképeknek folyamatos megújítását, karbantartását és közreadását, az 
ország ásványi nyersanyagainak felmérését, vízkészleteinek kutatását, nyilvántartását, a mérnök- 
geológiai feladatok ellátását, valamint a begyűjtött adatok tárolását és publikálását. Mindezek 
ellenére egyes politikai erők arra törekedtek, hogy az intézetet megszűntessék és annak fontos 
részeit privatizálják. A legrosszabbat sikerűit elkerülni és megmaradtunk önálló szakmai intézmény
ként — a magyar állami földtani kutatás bázisintézményének — a Magyar Geológiai Szolgálat 
keretében. Feladatainkat a felmerülő nehézségek ellenére is töretlen munkakészséggel és ered
ményesen láttuk el. Mindazonáltal a csökkenő költségvetési támogatás és a létszámleépítés bizo



nyos tevékenységek lelassítására, egyes esetekben leállítására kényszerítették az intézetet. A je len
tés ezekről a tevékenységekről is ad információt.

Az 1991. év második felében az intézet, együttműködve a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet kutatóival, megfogalmazta a megújuló földtani kutatás irányelveit és feladatait. Ez a 
kutatási területeink újszerű prioritását vonta maga után. Ennek értelmében a nyersanyagkutatás 
erősen lecsökkent, de evvel egyidejűleg a földtani környezetkutatás került előtérbe.

Az új társadalmi körülmények, az átalakulással járó új feladatokkal, új követelményeket róttak 
az intézettel szemben. Az 1991. év végéig működött főosztály—osztályrendszer nem bizonyult 
eléggé rugalmasnak ahhoz, hogy a halaszthatatlan változásoknak megfeleljen. Ezért a kutatási 
feladatok megoldására projektek kerültek megszervezésre. A projektek hosszútávú programokat 
hajtanak végre. Kutatási programjaink:

• környezet- és természetvédelem,
• felszín alatti vizek kutatása,
• ásványi nyersanyagok értékelése,
• földtani térképezés,
• geokémia kutatások,
• alapkutatás (szintézisek).

A programok élén programvezetők állnak. A projektek vezetése a projekt időtartamára a 
projektvezetők kezében van. A kutatási tevékenység projektrendszerével szemben az intézet szol
gáltatási tevékenysége továbbra is osztályrendszerben működik.

Az intézet létszámának változása a folyamatos leépítést tükrözi. Az 1991. évi 525 fős létszám
1992-ben 432-re, 1993-ban 388-ra csökkent. 1992-ben még csak minden egyes, a nyugdíj korhatárt 
elért kutatót kellett elküldeni az Intézettől, 1994-re azonban 137 főre kellett a létszámot csökkente
ni. Elvették az intézettől a területi földtani szolgálatokat, az Adattárat, megszűnt a Nyomda, a 
Könyvkötészet, a hegyvidéki földtani térképezés, az új mélyfúrások létesítése és feldolgozása. Ideig
lenesen majdnem teljesen leállt az intézeti folyóiratok (Évi Jelentés, Évkönyvek, Geologica 
Hungarica), továbbá az alkalmi kiadványok és a térképek kiadása.

Az intézet költségvetési támogatását és az összbevétel alakulását az 1992. és 1993. években az
1. táblázat mutatja.
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Ilyen kedvezőtlen pénzügyi tendencia idején ké nysze r t intézetünk felújítani elavult műszer- és 
számítógépes állományát. Ezt csak az tette lehetővé, hogy az előirányzotthoz képest jelentős 
többletbevételt sikerült elérnünk. Sikeres OTKA és egyéb pályázataink növelték műszerállományun
kat, pl. a csúcsmodern ICP-MS készülékkel, amely 1993-tól üzemszerűen működik.

Kutatási témáink és azok súlyozása társadalmunk változó igényeit hivatottak tükrözni. A kör
nyezeti földtan, földtani kutatás a természetvédelem szolgálatában az 1992. év központi program
jává vált. E program legfontosabb témája kétségtelenül mélységi vizeink ismerete és védelme, de 
hasonlóan nagy figyelmet fordítunk termőföldjeink ismeretére és védelmére, és általánosságban 
környezetünk földtani felmérésére és felhasználására. Országunk nyersanyaggazdálkodásához in
tézetünk az ásványi nyersanyagok értékelésével já ru lt hozzá, a nyersanyagkutatás helyett döntő
en a nyersanyagok nyilvántartására koncentrált. Korábban meghatározó és szerteágazó alapku
tatási tevékenységünket a szintézisek programban a következő három főirányba összpontosítottuk: 
medenceanalízis, tektonika és neotektonika. valamint őskörnyezét-kutatás. A földtani térképezést 
intézetünk továbbra is alapvető tevékenységének tekinti. Annak ellenére, hogy országunk terüle
tét már többször feltérképeztük, a megújuló igények sok olyan feladatot állítanak elénk, melyek 
eredményeivel meglévő ismereteinket bővíteni, vagy módosítani kell. Tematikus térképezéseinket 
kiegészítjük az országos geokémiai felvétellel. Kezdeményeztük az ország alacsonyrepülési



légigeofizikai feltérképezését is, amely a Mátra és Bükk előtere egy részének felmérésével kezdő
dött. Eredményei a földtani térképezésnek teljesen új anyagot szolgáltathatnak.

A korábbinál is nagyobb hangsúlyt kapott a földtani in formációs rendszer fejlesztése, adatbázisaink 
építése, valamint a számitógépes alkalmazások fejlesztése. Kiemelt feladatként szerepelt az átalakuló, 
vagy felszámolásra kerülő volt állami vállalatok adattárainak mentése, dokumentációs anyaguk átvé
tele.

Külkapcsolatainkat a nyugati típusú „geological survey" organizációnak megfelelően rendeztük. Az 
intézet tagja lett a Western European Geological Surveys (WEGS) szervezetének, amely 1993-ban össz
európai szervezetté alakult át Fórum of European Geological Surveys (FOREGS) néven. A szomszédos 
országok testvérintézményeivel továbbra is együttműködünk és új gyümölcsöző kapcsolatokat építet
tünk ki, elsősorban nyugat-európai intézményekkel. Arra törekszünk, hogy tevékenységünk a jövőben 
elérje azt a színvonalat, amely megfelel az egyesülő Európa követelményeinek.

#

1992 and 1993 were years of changes that seem to be now just further steps in a long-term 
transformation in the era of reforms. The 132/1993. (IX. 29.) decree of the Government, connected with 
the new Mining Law disposed of the Hungarian Geological Service and had significant consequences 
concerning the organization and activity of the Hungarian Geological Survey. The formation of this 
new organization has fundamentally influenced the activity of the Survey in 1993 because of re
organizations and reduction of the staff which had to be planned and carried out during this year.

Re-organization of the geological institutions of the country was a painful process for the Hungarian 
Geological Survey. The Survey has performed state geological tasks which are extremely important for 
the country since 1868. This activity includes geological mapping of Hungary, continuous revision of 
geological maps, their maintenance and publication, mineral prospecting, hydrogeological survey, 
inventory of water reserves, engineering geological research and storage and publication of the 
collected data. Despite all these values, some political forces tried to abolish the Survey and privatize its 
more important parts. We managed to avoid this fate and kept our independent position as the basic 
institution of Hungarian geology in the frame of the Hungarian Geological Service: In spite of the 
difficulties, research has been continuing, without disruption, and has given good results. However, 
decreasing financial support and reduction of the staff have slowed down activities and forced the 
termination of some projects. This volume gives information about ihese research projects as well.

In the second part of 1991 the Survey designed, in cooperation with the Eötvös Loránd Geophysical 
Institute, the guidelines and tasks of the renewed geological research. This resulted in new priorities, i.e. 
mineral prospecting was strongly reduced while more attention was paid to environmental geological 
research.

New social environment and tasks, resulting from the transformation, set up new requirements for 
the Survey. The division-department system which functioned until the end of 1991 was not flexible 
enough to withstand all demands of changes. Therefore, projects have been organized to carry out 
long-term programmes. The research programs are:

• Environmental and nature protection
• Hydrogeological survey
• Mineral resource assessment
• Geological mapping
• Geochemical survey
• Basic research (Syntheses)

Research programs are under the supervision of program directors. Project leaders are responsible 
for research during the operation of the project. Compared with the project organization of research,' 
the service activities are still functioning in a department system.

The change of the number of staff reflects a continuous reduction. In 1991 the number of 
employees was 525, in 1992 it was 432 and in 1993 this number decreased to 388. In 1992, people who 
reached retirement age were dismissed. In 1994 the number of the staff had to be reduced further to 
137. The Regional Geological Services and the National Geological Archives were taken away. The 
Printing Office and Bindery, geological mapping of the mountain areas and establishment and 
evaluation of new deep drillings have ceased. Publication of the Survey's journals (Annual Report, Al
manach, Geologica Hungarica), special issues and maps has almost stopped temporarily.

Changes in financial support and income in 1992—93 see on Table 1.



Under these unfavourable financial conditions the Survey has had to modernize its obsolete 
laboratory equipment and computers. However, significant extra incomes made development 
possible. Successful OTKA (National Scientific Research Fund) and other competitions rendered it 
possible to improve our instruments, e.g. with a top ICP-MS which has been operating since 1993.

Our research projects and their proportion reflect changing demands of society. Environmental 
geology and geological research for nafure protection have become the most important issue in 1992. 
Survey and protection of groundwaters have top priority, but much attention is payed to research and 
protection o f fertile soils and to general environmental geological investigations. The Survey has 
contributed to the economic geology of the country with the assessment of mineral resources. Instead 
of prospecting, we have focused on the inventory of mineral resources. Basic research, which earlier 
represented the central activity of the Survey with numerous projects, was contracted in the Syntheses 
Program with three main topics: basin'analysis, tectonics and neotectonics, and palaeoenvironmental 
research. Geological mapping is still considered to be one of the most important tasks of the Survey. In 
spite of the fact that the country has been mapped many times, the new demands of the changing 
society urge us to enlarge our knowledge, or modify it. Thematic mapping is completed by a 
geochemical survey. We have initiated an aerial geophysical survey of the country at low altitude that 
was started in the Mátra Mountains and in the forelands of the Bükk Mountains and has given new 
data to support geological mapping.

More attention was payed to the development of a geological information system, establishment 
of databases and improvement of computer applications. An important task was to save the 
databases of fhe liquidated former state companies and to take over their documentations.

Our external relations have been re-organized towards the Western European geological surveys. 
We became a member of the Western European Geological Surveys (WEGS) organization that has 
changed to Forum of European Geological Surveys (FOREGS) in 1993. We continue to cooperate with 
the surveys o f our neighbouring countries and have established fruitful partnerships with several western 
European institutions. Our firm intention is to reach a level meeting the requirements of uniting Europe in 
the future.


